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FÖRORD

E n arabisk bokmässa som lockade tusentals. Ett projekt som lyfte kreativiteten i ett av 
Sveriges mest segregerade bostadsområden. Färgsprakande Eidfiranden och folkbildning kring 
Ramadan. Konferenser där flera hundra engagerade imamer deltog. Och så en rik flora av studie-

cirklar i allt ifrån islam och arabiska till föreningskunskap och stickning.

Verksamhetsåret 2017 var på många sätt business as usual för studieförbundet Ibn Rushd. Det var ett år 
då vi – genom folkbildning – gjorde det möjligt för fler människor än någonsin att mötas, växa, stärkas i 
sina identiteter, ta plats i det svenska samhället och anta dess utmaningar.

Det var också ett år då vi befann oss under så gott som ständig attack från diverse opinionsbildare. Vi 
beskylldes för att vara styrda av underjordiska islamistiska rörelser, för att utgöra ett hot mot demokratin, 
för att försöka tysta kritiska röster och mycket annat. Det är en smått surrealistisk upplevelse att läsa en 
beskrivning av den egna organisationen som går på tvärs med allt den egentligen står för och sysslar med.

Det tycks, i allt vidare kretsar, ses som acceptabelt att påstå nästan vad som helst om muslimska organi-
sationer utan att ha fakta i ryggen. Att det är på det viset gör oss ännu tryggare i att vi är på rätt spår.

Vi lever i en tid där demokratin är hotad, inte minst därför att faktaresistensen ökar samtidigt som 
många upplever att de inte har någon delaktighet i samhällsutvecklingen. Det leder till att de extrema 
rörelserna frodas och att deras idéer normaliseras. Men som studieförbund verkar vi för förändring.

Med folkbildning som verktyg stärker vi utsatta gruppers självkänsla och identitet. Vi möjliggör möten 
mellan människor, ser till att fler kommer samman i demokratiska föreningar, sprider kunskap om de 
mänskliga rättigheterna, hittar vägar till snabbare etablering av nyanlända, motverkar rasistiska myter 
och motiverar till deltagande, kulturutövning och engagemang. 

Hos Ibn Rushd är andelen unga, utlandsfödda och korttidsutbildade deltagare större än hos något annat 
studieförbund. Ingen annan svensk organisation samlar så många muslimska trosinriktningar som vi 
gör samtidigt som även icke-muslimer känner sig hemma i vår öppna och mångfacetterade verksamhet. 
Många av de lokala föreningar vi samarbetar med saknar helt religiös profilering. 

Det är mångfalden vi samlar, och målgruppen vi når, som gör att vi varje dag känner stolthet över att 
jobba med folkbildning och demokrati – på riktigt.

Vi vet att folkbildning tar tid, men vi vet också att folkbildning gför skillnad.

Zana Muhammad, förbundsordförande 
Omar Mustafa, förbundsrektor
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IBN RUSHD, DEMOKRATIN 
OCH FOLKBILDNINGEN

A tt fullborda den svenska demokratin, möjliggöra 
personlig utveckling och skapa förståelse människor emel-
lan – det är några av de viktigaste uppgifterna för studie-

förbundet Ibn Rushd. Varje dag arbetar vi för att alla ska kunna leva 
och delta i det svenska samhället på lika villkor.

FOTO:   LINA ARVIDSSON
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D et finns tio svenska studie-
förbund som får pengar från 
stat, kommun och landsting/

region för att bedriva folkbildningsar-
bete, och ett av dem är Ibn Rushd. Vi 
blev ett självständigt studieförbund 
2008 och hör därmed till de yngsta 
studieförbunden i Sverige. 

På samma sätt som de flesta andra 
studieförbund har vi vårt ursprung i 
folkrörelseorganisationer. Vårt uppdrag 
tar avstamp i en vision om att musli-
mer ska vara en självklar del av Sverige.

EKONOMISKT STÖD TILL 
FOLKBILDNINGEN
Staten har fyra övergripande syften 
med sitt stöd till folkbildningen, näm-
ligen att:

 • Stödja verksamhet som bidrar till  
  att stärka och utveckla demokratin.

 • Bidra till att göra det möjligt för  
  en ökad mångfald människor att  
  påverka sin livssituation och skapa  
  engagemang att delta i samhälls- 
  utvecklingen.

 • Bidra till att utjämna utbildnings- 
  klyftor och höja bildnings- och  
  utbildningsnivån i samhället.

 • Bidra till att bredda intresset för 
  och öka deltagandet i kulturlivet.

År 2017 var statens anslag till folkbild-
ningen totalt 3 855 540 000 kronor. De 
som fick del av dessa pengar var dels 
landets folkhögskolor, dels de tio stu-
dieförbunden via Folkbildningsrådet. 
Ibn Rushd fick cirka 27 miljoner kronor 
i folkbildningsanslag för år 2017. Även 
kommuner och landsting/regioner ger 
ekonomiskt stöd till studieförbunden, 
dock inte alla. Deras syften med stödet 
är ofta ganska lika de syften som sta-
ten formulerat. Men det finns kommu-
ner och landsting/regioner som har 
egna, lokala mål.

FOLKBILDNINGENS 
KÄNNETECKEN
Grunden för folkbildningen är att 
den ska vara fri och frivillig. Vi främjar 
utveckling och lärande på individens 
egna villkor, efter eget intresse och 
vilja att lära. När människor träffas för 
att lära sig nya saker tillsammans och 
av varandra händer fantastiska och 
ibland oförutsedda saker. Studiecir-
kelns pedagogik med lärande i ögon-
höjd mellan jämlikar är unik och får 
människor att växa.

Det finns en bred politisk uppslutning 
bakom folkbildningens viktiga roll i 
samhällsutvecklingen, och bakom att 
staten inte ska detaljstyra folkbildnings- 
organisationernas verksamheter. Folk-
bildningsorganisationerna har statens 
förtroende att förvalta skattepengar. 
Det är ett förtroende som Ibn Rushd 
tar på stort allvar.

VERKSAMHETSPLAN 
SÄTTER INRIKTNINGEN
I november 2016 antog Ibn Rushds  
förbundsstyrelse en verksamhets- 
plan för åren 2017-2018. Ibn Rushd  
har under 2017 arbetat efter denna 
plan, som är uppdelad i fyra verk- 
samhetsområden: livsåskådning,  
demokrati, kultur och människa/ 
natur. Verksamhetsplanen utgår  
ifrån fem övergripande  
målsättningar.

IBN  
RUSHDS  
UPPDRAG  
ÄR ATT:

• Stärka och utveckla demokratin inom den muslimska folkrörelsen 
och bidra till att fullborda den svenska demokratin genom delaktighet, 
organisering och påverkan.

• Med folkbildning som verktyg göra det möjligt för människor att 
enskilt och i grupp utvecklas, stärkas i sin identitet och engagera sig i 
samhällsutvecklingen. 

• Skapa större förståelse, respekt och tolerans människor emellan  
genom kultur- och kunskapsinsatser.



8  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

SÅ SER ORGANISATIONEN UT

I bn Rushd är indelat i sex distrikt som täcker hela Sverige. 
Varje distrikt har en distriktsstyrelse. Förbundskansliet ligger i Solna i 
Stockholm.

FÖRBUNDSSTYRELSEN
Den övergripande styrningen av förbundet är det Ibn Rushds förbunds-
styrelse som ansvarar för. Förbundsstyrelsen består av sju ledamöter 
inklusive förbundsordföranden och fyra suppleanter. Styrelsen väljs av 
förbundskongressen som utgörs av ombud för våra tio nationella med-
lemsorganisationer och våra sex distrikt.

Under 2017 träffades förbundsstyrelsen åtta gånger. Förbundsstyrelsen 
har ett arbetsutskott som består av ordförande, vice ordförande, kassör 
och rektor. Utskottet bereder och följer upp styrelsens ärenden.

PERSONALEN
Ibn Rushds personalstyrka har en stor mångfald, och talar sammantaget 
mer än 30 språk. I slutet av 2017 var vi totalt 72 anställda, varav 34 kvin-
nor och 38 män. Flera helt nya tjänster tillsattes under året, däribland en 
verksamhetsutvecklare med fokus på demokrati, kultur och pedagogik 
samt en studiekonsulent/verksamhetsutvecklare med placering i Rinke-
by, Stockholm. De anställda på Ibn Rushd hittas på våra 18 lokala kontor, 
spridda över hela landet. Kontoret i Rinkeby är nyöppnat.

Målsättningar för Ibn Rushds  
verksamhet 2017

Stärka den egna identiteten
Ibn Rushd ska stärka föreningar och indi-
vider som deltar i Ibn Rushds folkbildande 

insatser för att de ska känna en trygghet i sin 
identitet och på så vis kunna bättre ta vara på sina 
demokratiska rättigheter.

En positiv röst i det offentliga samtalet
Ibn Rushd har en viktig roll att spela i de of-
fentliga debatterna som berör organisatio-

nen och dess medlemmar. Det gäller dels vid akuta 
händelser eller debatter initierade av andra och där 
en balanserad muslimsk röst saknas, dels gäller det 
att själv ta initiativ till debatter och verksamheter 
som skapar ett positivt intresse för islam. Ibn Rushd 
ska därför ta en naturlig plats i det offentliga rum-
met och lyfta fram dess kärnfrågor.

Utveckla organisations-
strukturen
Förstärka och utveckla 

organisationsstrukturen på alla 
nivåer för att på ett bättre sätt 
kunna erbjuda relevant service både 
internt och externt.

Nätverka med viktiga  
och relevanta aktörer
Skapa och bibehålla vik-

tiga nätverk inom civilsamhället, 
myndigheter och andra intressenter 
som hjälper oss att uppfylla våra 
visioner och mål.

Stimulera folkbildningsverk-
samhet och engagemang
Ibn Rushd behöver skapa enga-

gemang i de områden som stärker den 
egna målgruppen och som samtidigt 
inryms i statens syften och mål. Det är 
verksamhetsområden som medlem-
marna har efterfrågat och verksam-
heter som organisationen behöver 
skapa stimulans och nyfikenhet kring 
med folkbildning som verktyg. All vår 
verksamhet ska därför ha medlemsför-
ankring och utgå från medlemmarnas 
behov som relaterar till statens syften. 
Vi ska även ha en tillgänglig och inbju-
dande attityd i all vår verksamhet.

1 3 5

42
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Viktiga  
händelser 
under året

Zana Muhammad ny 
förbundsordförande
Under Ibn Rushds förbundsstämma  
den 13-14 maj 2017 valdes en ny 
förbundsordförande för två år: Zana 
Muhammad. Han har en gedigen bak-
grund inom Ibn Rushd – när organi-
sationen växte fram 2008 var han en 
av fem konsulenter som var med och 
byggde upp den. I dag jobbar han som 
arbetsledare på Integrationscentrum i 
Göteborgs stad. Han är även delägare 
i olika bolag, däribland en event- och 
kommunikationsfirma som verkar för 
en större bredd i svenskt kulturliv. Om 
uppdraget som förbundsordförande 
säger han: 

”För mig är Ibn Rushd den starkaste 
kraften inom det muslimska civilsam-
hället som driver utvecklingen genom 
att verka som brobyggare mellan 
muslimer och samhället och sam-
tidigt stärka den muslimska rösten. 
Ibn Rushd är i dag en av de viktigaste 
plattformarna för arbetet för ett mer 
inkluderande samhälle där vi gemen-
samt står upp och jobbar aktivt för 
människors lika värde, i dessa tider 

med stor orolighet i världen och i Sve-
rige. Detta är nog den största utma-
ningen vi står inför. Mänskliga rättig-
heter är inte längre självklara och blir 
faktiskt attackerade från olika håll. Vår 
roll som studieförbund är att värna 
och stå upp för människors lika värde 
genom att vara den drivande faktorn 
och den naturliga katalysatorn för 
samhällsengagemang och kunskap.”

Flera brandattentat 
mot moskéer
Många muslimer utsätts dagligen 
för hot och hat av olika slag, och Ibn 
Rushds anställda och förtroendevalda 
utgör inget undantag. Samma sak med 
våra medlems- och samarbetsorgani-
sationer – 2017 fick två av dem se sina 
lokaler stå i brand. Den 30 april förstör-
des delar av Imam Ali Islamic Center 
i Järfälla i en mordbrand, och den 26 
september var det Örebro moské som 
drabbades hårt. Långt fler råkade ut 
för olika former av skadegörelse. Tyvärr 
finns ett stort mörkertal vad gäller hot 
och hat mot muslimer, något Ibn Rushd 
vill vara med och ändra på. Hösten 2017 
påbörjade vi ett regeringsfinansierat 
folkbildningsprojekt med syftet att få 
fler att anmäla islamofobiskt motive-
rade hatbrott och diskriminering av 
muslimer.

Problematisk  
myndighetsrapport
Islamofobin ökar i samhället. Ibn 
Rushd har under 2017, precis som 
under föregående år, tvingats hantera 
ett ständigt misstänkliggörande av 
vår verksamhet. I februari publicerade 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB, rapporten Muslimska 
brödraskapet i Sverige. 

Ibn Rushd påstås i rapporten vara 
styrt av Muslimska brödraskapet utan 
att några som helst bevis för detta 
läggs fram. Givetvis har Ibn Rushd 

inga sådana kopplingar, något vi 
tyvärr måste påtala regelbundet.

MSB:s rapport präglas av stora meto-
dologiska brister. Vi var långtifrån de 
enda som uppmärksammade detta 
– bland annat gick ett 20-tal framstå-
ende religionsforskare ut och kallade 
rapporten ”undermålig forskning”. 
Den fick trots detta allvarliga följd-
verkningar under året, bland annat 
då Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF) stödde 
sig på den i sin argumentation för 
att Ibn Rushds medlemsorganisation 
Sveriges unga muslimer inte skulle be-
viljas bidrag. I november revs MUCF:s 
beslut upp av förvaltningsrätten som 
i sitt domskäl påpekade att rapporten 
saknar källhänvisningar.

Det är alarmerande att en svensk 
myndighet sätter sitt namn på en  
publikation av det här slaget. I rapport- 
författarnas Sverige går det att komma 
med lösryckta påståenden om mus-
limska organisationer utan minsta 
ansats till bevisföring, och det är inte 
det Sverige vi vill leva i. Vi ger inte 
upp utan fortsätter vårt arbete för 
demokrati, lika rättigheter och rätten 
att få organisera sig och söka kunskap 
tillsammans.

Ny strategi  
antogs
Under årets förbundsstämma antogs 
en ny, långsiktig strategi för studie-
förbundet Ibn Rushd: Strategi 2023. 
Strategin stakar ut färdriktningen 
för organisationen fram till 2023, och 
klargör vad vi ser som allra viktigast 
att arbeta med de närmaste åren. 
Våra prioriterade, strategiska mål kan 
sammanfattas i tre punkter: att stärka 
den svenskmuslimska folkrörelsen, att 
vara en aktiv resurs i samhällsutveck-
lingen och att vara en tillgänglig och 
stabil organisation.



10  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

LIVSÅSKÅDNING

I bn Rushd tror på ett samhälle  
där var och en har möjlighet 
att utveckla sin tro, stärkas 

i sin religiösa identitet och få 
kunskap om andras tro. Därför 
arbetar vi för en livfull dialog 
kring livsåskådning som också 
kan hjälpa till att förebygga kon-
flikter. Bland våra medlems- och 
samarbetsorganisationer hittas 
ett brett spektrum av muslimska 
föreningar och församlingar. 
Inom verksamhetsområdet livs-
åskådning samverkar vi mycket 
med dem.

Att stärka den svensk- 
muslimska identiteten
Att stärka den svenskmuslimska iden-
titeten är viktigt för studieförbundet 
Ibn Rushd. Det innebär att vi arbetar 
för att svenska muslimer ska känna 
trygghet i sin muslimska identitet, 
vara stolta över sin religion och fritt 
kunna stå för att de är muslimer. På 
samma gång ska man kunna känna 
en naturlig trygghet i, och stolthet 
över, sin svenska identitet. En trygg-
het i den egna identiteten leder ofta 
till ett större välmående och till att 
man känner att man har en plats i det 
svenska samhället. Ibn Rushd gjorde 
under 2017 en rad satsningar inom 
ramen för denna strävan. Ett exempel 
är det eritreanska sommarläger som i 
juli varje år samlar flera hundra perso-
ner på Sjöviks folkhögskola i Dalarna. 
Lägret, som anordnas av Ibn Rushd 
i samarbete med flera medlemsför-

eningar, ger eritreaner i diasporan en 
möjlighet att stärka sin identitet och 
gemenskap. Årets tema hette Sätt ditt 
spår och kretsade kring spåren varje 
människa sätter i historien. Att åter-
vända till Eritrea är svårt på grund av 
situationen där, men lägret i Dalarna 
kan vara en form av årligt återvändan-
de på svensk mark.

Muslimska familjedagarna  
– en folkfest för muslimer
Det årliga arrangemanget Muslimska 
familjedagarna är en viktig samman-
komst för muslimer från hela Norden. 
Tusentals besöker mässan som kan ses 
som en riktig folkbildningsfest späck-
ad av föreläsningar, seminarier, diskus-
sioner, möten, familjeaktiviteter och 
underhållning. Våren 2017 genomför-
des Muslimska familjedagarna bara en 
vecka efter terrordådet på Drottning-
gatan i Stockholm, något som gjorde 
att extra säkerhetsåtgärder sattes in. 
Tack och lov gick det hela lugnt till. Det 
gjorde även att de planerade samtalen 
som syftade till att förebygga vålds-
bejakande idéer fick större utrymme 
i programmet. Ibn Rushd står som ar-
rangör för Muslimska familjedagarna 
tillsammans med Islamiska förbundet 
och Sveriges unga muslimer.

Aktiviteter i samband med 
Ramadan
Det muslimska årets viktigaste månad 
är fastemånaden Ramadan, som de 
senaste åren infallit mitt i högsom-
maren. Att fasta från soluppgång till 
solnedgång är en utmaning på våra 
breddgrader, och samtidigt är Rama-
dan en glädjens och gemenskapens 
högtid. Ibn Rushd vill bidra till att 

sprida kunskap om Ramadan och dess 
traditioner i ett svenskt sammanhang. 
Klarhet kring datum och tider är vik-
tigt för dem som fastar, och under den 
imamkonferens som vi arrangerade 
tillsammans med Sveriges imamråd 
i maj månad var detta en av de saker 
som diskuterades. Även representanter 
för internationella islamiska institutio-
ner deltog i samtalen.

Konferenser för engagerade 
imamer
Ibn Rushd har under året som gått 
arrangerat flera uppskattade kon-
ferenser för imamer. I april deltog 
runt 100 personer i en diskussion om 
muslimska predikanters roll i väster-
ländska samhällen, detta i samband 
med Muslimska familjedagarna på 
Stockholmsmässan. Ytterligare tre 
imamkonferenser, med teman som 
Ramadan och social hållbarhet, sam-
lade under året hundratals deltagare i 
Stockholms moské och på Ibn Rushds 
kursgård Granhedsgården.

Vigselrättsutbildning för 
imamer
Kunskaper i vigselrätt efterfrågas av 
många imamer. Våren 2017 arrangera-
de Ibn Rushd en vigselrättsutbildning 
där runt 15 imamer deltog. Utbild-
ningen tog upp juridiska aspekter som 
hindersprövning och vad lagen säger 
om vilka som får ingå äktenskap med 
varandra. Syftet var att ge imamerna 
de förkunskaper som krävs för att 
kunna få ett förordnande som vigsel-
förrättare av Kammarkollegiet.

NEDSLAG I  
VERKSAMHETEN 2017
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Eidfiranden blir allt större
De två eidhögtiderna Eid al-Fitr och 
Eid al-Adha firas av hundratusentals 
svenskar varje år. Eid al-Fitr, som firas 
när den muslimska fastemånaden 
Ramadan avslutas, är på många håll 
i landet regelrätta folkfester. I Malmö 
är Ibn Rushd distrikt Södra huvud-
arrangör till landets största eidfest 
i Folkets park på Möllevången. Trots 
ett ihållande regn kom runt 4 000 
personer till årets evenemang som 
bjöd på allt ifrån dansuppvisningar till 
välsmakande mat från olika kulturer. 
Även på många andra håll i landet 
hölls uppskattade firanden med Ibn 
Rushd som arrangör. Att känna att 
man får ta plats med sin kultur i det 
offentliga rummet är viktigt för alla 
som bor i Sverige, och 2017 gick det att 
gå på eidfest på så vitt skilda platser 

som Trelleborg och Gislaved. I Hågel-
byparken i Botkyrka ordnade Ibn Rushd 
distrikt Gotland, Stockholm, Uppsala 
en Eid al-Fitr-fest som lockade 3 000 
personer. Även firandena av Eid al-Ad-
ha, offerhögtiden, lockade mycket folk.

Möten över religionsgränserna
Parallellt med att moskéer brunnit i 
Sverige har tongångarna varit hårda 
även mot judar. I december 2017, när 
USA erkände Jerusalem som Israels 
huvudstad, kom antisemitism i dagen 
under demonstrationerna – en yttring 
som av vissa felaktigt tillskrevs mus-
limer som grupp. Ibn Rushd distrikt 
Södra var inte sena med att möta upp. 
En muslimsk delegation, där verksam-
hetsledaren Ala Eddin Al-Qut ingick, 
besökte Malmö synagoga där en blom-
bukett lämnades över. Bakgrunden till 

besöket är ett långsiktigt arbete för 
att bygga broar mellan människor och 
religioner i Skåne. När muslimer varit 
under attack har judiska representan-
ter visat sin solidaritet, och vice versa. 
De senaste åren har många insatser 
gjorts inom ramen för nätverket Open 
Skåne där Ibn Rushd varit en drivande 
part. Möten, bland annat över religi-
onsgränserna, är ett av kärnvärdena 
i vår verksamhet som studieförbund. 
Framöver kommer vi att arbeta ännu 
mer med interreligiös dialog.

FOTO: MOHAMAD KHALIFEH
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DEMOKRATI

D emokratins rättigheter 
ska omfatta alla. Inom 
verksamhetsområdet de-

mokrati arbetar Ibn Rushd för att 
alla ska kunna delta i samhällsut-
vecklingen och för att motverka 
alla former av odemokratiska ytt-
ringar. Folkbildning kring rasism, 
islamofobi och våldsbejakande 
extremism är en viktig del av det 
arbetet.

Handböcker mot våldsbeja-
kande extremism
Tillsammans för tillit och demokrati 
heter en handbok som Ibn Rushd varit 
med och tagit fram, och som kom ut 
i februari 2017. Boken som handlar 
om hur civilsamhället kan arbeta mot 
våldsbejakande extremism har sin 
upprinnelse i ett projekt som drivs 
av Forum, paraplyorganisationen för 
civilsamhällesorganisationer med social 
inriktning, med finansiering av Myn-
digheten för ungdoms- och civilsam-
hällesfrågor. Projektets syfte är att ge 
civilsamhället nödvändiga verktyg för 
att möta tendenser till våldsbejakande 
extremism, något som bäst görs genom 
att skapa tillit. Utgångspunkten är att 
tidiga, socialt förebyggande insatser 
är mer framgångsrika när det kommer 
till att motverka extremism än punk-
tinsatser, kontroll och straff. Under året 
påbörjade Ibn Rushd även arbetet med 
en helt egen handbok om hur extre-
mism kan förebyggas. Denna handbok 
utgår ifrån ett muslimskt perspektiv 
och riktar sig till muslimska ledare.

Studieresor till Bosnien spri-
der kunskap om folkmordet
I juli 1995 mördades drygt 8 000 mus-
limska bosnier i Srebrenica. Islamofobi 
och propaganda utvecklades till islam-
hat med detta folkmord som yttersta 
konsekvens. I dag ser vi hur hatet vin-
ner allt mer mark med ryktesspridning 
och falska nyheter som verktyg, 

och folkmord i Europa kan hända igen. 
Därför folkbildar Ibn Rushd om Bos-
nienkrigets etniska rensningar och om 
de mekanismer som låg bakom. Vi vill 
verka för att folkmordet ska få större 
vikt i läroböcker och övrig historie-
skrivning och för att förhindra att 
historien återupprepar sig. Under 2017 
arrangerade Ibn Rushd två studieresor 
till Bosnien där deltagarna fick ta del 
av vittnesmål från överlevare och lära 
sig mer om skeendena. En av resorna 
riktade sig till intresserad allmänhet, 
den andra genomfördes i samarbete 
med Forum inom ramen för projektet 
Civilsamhälle för tillit och demokrati.

Mänskliga rättighetsdagarna 
– seminarier lockade många
Den årliga konferensen Mänskliga 
rättighetsdagarna lockade i november 
2017 runt 4 000 besökare till Elmia 
i Jönköping. Ibn Rushd var liksom 
tidigare år en av huvudarrangörerna 
och hade en stark närvaro på plats. 
Förbundets tre programpunkter – ett 
seminarium om tillämpning av jämlik-
hetsdata, en paneldebatt om EU-do-
men om slöja på jobbet och ett samtal 
om diskriminering på arbetsplatsen 
– var alla välbesökta och märkbart 
uppskattade av publiken.

Brett samarbete kring  
islamofobi
Våren 2017 ordnade Ibn Rushd en 
konferens om islamofobi där ett  
stort antal svenskmuslimska organi-
sationer deltog. Under konferensen 
beslöts att man skulle påbörja arbe-
tet med en ny så kallad skuggrapport 
till FN:s kommitté för avskaffande av 
rasdiskriminering. Rapporten är den 
andra som skrivs i syfte att belysa 
diskrimineringen av muslimer i Sveri-
ge på ett sätt som hittills inte gjorts 
i den svenska regeringens officiella 
rapporter till kommittén.

FOTO: HANNA SVENSSON
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Utbildningar i föreningsteknik
Att stärka de demokratiska strukturerna inom 
den muslimska folkrörelsen är en viktig del av 
Ibn Rushds uppdrag. Inom ramen för detta håller 
vi varje år en rad utbildningar i föreningsteknik i 
våra distrikt. Utbildningarna kan vara allmänna 
eller rikta sig specifikt mot olika roller i förenings-
livet, såsom ordförande, sekreterare och kassör. 
Under 2017 höll exempelvis Ibn Rushd distrikt 
Östra en utbildning i Linköping där 60 personer 
slöt upp för att lära sig mer om ledarskap och 
medlemsinflytande. En av deltagarna var Islamis-
ka förbundets i Linköpings kassör Abdilrahman 
Bulaale som redan kunde en hel del, men som 
ville utvecklas ytterligare. ”Jag har fått många tips 
på saker att tänka på för att styrelsens arbete ska 
fungera bättre”, löd hans omdöme när kursen var 
över. Även distrikt Norra gjorde en stor förenings-
stärkande insats under året – det lokala projektet 
Starkt föreningsliv hade Sundsvalls kommun som 
samarbetspart och riktade sig specifikt till de 
etniska föreningarna i kommunen. Ibn Rushd höll 
dels individuella sittningar med föreningarna, dels 
gruppträffar med teman som ”Roller i styrelsen 
– ansvar och mötesteknik” och ”Projektansökan, 
bidragsansökan och marknadsföring”.

F olkbildningen drivs till stor 
del framåt av eldsjälar. En av dem  
är Martin Luther King-pristagaren 

Mehdi Gharbi som har ett stort enga-
gemang för demokrati och människors 
utveckling.

Berätta om studiecirkeln som du 
har lett! 

– Under hösten 2017 har jag lett en cirkel 
i Tensta som utgått ifrån boken ”De 
sju goda vanorna” av Stephen R Covey. 
Under sex träffar pratade vi om hur man 
kan göra positiva förändringar i det egna 
livet och det var väldigt uppskattat av 
deltagarna. När vi var klara önskade de 
sig en fortsättningscirkel med fördjup-
ning i stressfri vardag, om hur man når 
sina mål och förebygger stress.

Hur kommer det sig att du blev 
cirkelledare hos Ibn Rushd?

– Jag har haft kontakt med studieför-
bundet länge. När jag fick veta att man 
sökte cirkelledare så sa jag att ”jag har 

massor av saker som jag kan göra och 
berätta om”. Jag vill gärna dela med mig 
av mina kunskaper. Det här med person-
lig utveckling var något jag själv tog mig 
an 2011, då hade jag jobbat all min vakna 
tid i elva år. På dagen med mitt vanliga 
jobb och på kvällen med att verka för 
ett fritt Tunisien. Jag drev en nättidning, 
Tunis News, som jag fick Martin Luther 
King-priset för 2012. Efter revolutionen i 
Tunisien slutade jag jobba med tidning-
en och då kände jag ett behov av person-
lig utveckling!

Vad gör du när du inte leder studie-
cirklar?

– Jag är civilingenjör och nu jobbar jag 
med konstruktionen av Slussen i Stock-
holm.

Vad är det bästa med att vara cirkel-
ledare?

– Mitt mål i livet är att göra andra glada. 
För mig känns det bra när jag kan se att 
jag gjort något med hjärtat.

HEJ  
CIRKELLEDARE

MEHDI GHARBI
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KULTUR

K ultur är ett viktigt verktyg 
för att nå ökad förståelse 
människor emellan. Kultu-

rupplevelser som film, litteratur 
och konst kan skapa reflektion 
och leda till att invanda tankesätt 
omprövas. Att själv utöva kultur 
är ett sätt att uttrycka sig och 
växa. Ibn Rushd arbetar för ett 
inkluderande och icke-segregerat 
kulturliv där alla ska ha samma 
möjligheter att göra just det.

Projekt lyfter kreativitet i 
Kristianstad
Under åren 2016-2018 håller Ibn Rushd 
distrikt Södra i ett projekt som syftar till 
att lyfta kreativiteten i bostadsområdet 
Gamlegården i Kristianstad. Projektet 
är ett av 27 stycken som beviljats medel 
inom ramen för Kulturrådets satsning 
på Kreativa platser – totalt kom över 
200 ansökningar in. Gamlegården är 

ett miljonprogramsområde som är 
mycket segregerat. Under projekttidens 
gång arbetar man framför allt med tre 
saker: att stärka lokala kulturutövare på 
Gamlegården, att låta kulturambassa-
dörer verka för ett mindre segregerat 
kulturliv i Kristianstad och att skapa 
kulturaktiviteter som kan leva vidare 
efter projekttidens slut. En av flera 
lyckade programpunkter under 2017 var 
den höstkulturfestival som i november 
fick ett regnigt Gamlegården att vibrera 
av glädje och kreativitet. På program-
met stod allt ifrån ansiktsmålning och 
grillning till dans, filmvisning, konserter 
i olika genrer, hantverksutställning och 
trolleri. ”Mitt mål är att bli en känd 
trollkarl, få göra en massa stora före-
ställningar. Så det är bra för mig att stå 
här, för att nå ut”, sa Ahmad Ismail, en 
av kulturutövarna som deltog.

Poesicirkel ledde till bok i 
Sundsvall
En ny bok såg under hösten 2017 
dagens ljus i Sundsvall. Det var Ibn 
Rushd distrikt Norra och Sundsvalls 

kommun som gemensamt gav ut Ärren 
– en samling med dikter av tio unga 
personer i åldern 13 till 25 år. Dikterna 
skrevs under en studiecirkel som leddes 
av den etablerade poeten Iso Porovic. 
Resultatet är en samling sinsemellan 
mycket olika dikter som speglar delta-
garnas skilda erfarenheter, men som 
samtidigt har en röd tråd i form av de 
ärr vi alla bär på. I oktober välkomnades 
diktsamlingen till världen med ett bok-
släpp där sju av de unga poeterna läste 
sina dikter inför publik. ”Jag har absolut 
fått mersmak på att bli publicerad”, sa 
deltagaren Jasmin Khwaiter efteråt.

Ärren – en 
samling med 
dikter av  
tio unga  
personer i 
åldern 13  
till 25 år.

I november hölls en höstkul-
turfestival i bostadsområdet 
Gamlegården i Kristianstad.

FOTO: HANNA SVENSSON
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Samtal om mångfald i konsten
Vem får synas i konsten? Den frågan 
låg till grund för ett panelsamtal som 
Ibn Rushd distrikt Gotland, Stockholm, 
Uppsala anordnade i oktober 2017. Del-
tog gjorde fem unga konstnärer som 
sysslar med så vitt skilda saker som 
spoken word och digital bildkonst, men 
som alla identifierar sig som kvinnor 
och muslimer. Det hela blev ett inten-
sivt och initierat samtal om konstens 
betydelse, om vem som har rätt – och 
råd – att kalla sig konstnär och om 
hur viktigt det är att fler uttryck och 
identiteter synliggörs i det offentliga 
rummet. Kulturens rum måste öpp-
nas, konstaterade panelen unisont. I 
anslutning till samtalet visades även 
en mindre konstutställning i Mångkul-
turellt centrum i Fittja.

Lyckad premiär för Arabiska 
bokmässan
I dag är arabiskan av allt att döma 
Sveriges näst största språk. Med det i 
åtanke arrangerade Ibn Rushd distrikt 
Södra en arabisk bokmässa i april 2017. 
Bokmässan var den första i sitt slag i 
hela Skandinavien, något som ledde till 
uppmärksamhet i utländska medier. 
Under fyra dagar strömmade besöka-
re till Baltiska hallen i Malmö för att 
köpa böcker, lyssna till författarsamtal 
och ta del av kulturupplevelser av 
olika slag. Tio förlag och 22 författare 
deltog i den helt nystartade mässan, 
däribland den syriska poeten Faraj 
Bayrakdar. Att stärka den arabisksprå-
kiga litteraturens ställning i Sverige är 
viktigt, inte minst därför att både barn 
och vuxna behöver kunna läsa böcker 
på sitt modersmål. Bokmässan – som 
är tänkt att bli ett återkommande 
arrangemang – kan dessutom fungera 
som arena för tankar och idéer som 
inte alltid kan uttryckas i författarnas 
hemländer.

Arabiska språket högt på 
dagordningen
Utöver Arabiska bokmässan gör Ibn 
Rushd många andra satsningar på ara-
biska språket. Våra studiecirklar i ara-
biska är mycket populära, inte minst i 
Malmö där många vill lära sig språket 
för att kunna småprata med nyanlän-
da Malmöbor som har arabiskan som 
förstaspråk. Andra deltar i cirklarna för 
att exempelvis kunna förstå Koranen 
på originalspråket. Sammantaget blir 
cirklarna en smältdegel där mötet står 
i centrum och där deltagarna får en 
möjlighet att lära sig ett nytt språk 
utan krav och betyg. Under 2017 har 
Ibn Rushd även ordnat föreläsningar 
för föräldrar om hur man bäst lär ut 
modersmålet – arabiska – till de egna 
barnen.

Tidskriften Kupolen angår många
Ibn Rushds tidskrift, Kupolen, kom ut med fyra nummer 
under 2017. Numren hade följande teman: demokrati, 
fakta, möten och kultur. Kupolen är tänkt att fungera 
som ett fönster in för den som är intresserad av frågor 
som angår det muslimska civilsamhället, och av vad Ibn 
Rushd gör. Artiklar i aktuella ämnen varvas med korta 
verksamhetsnyheter, längre reportage, teologiska per-
spektiv och reflekterande texter. Den som är cirkelledare 
hos Ibn Rushd får Kupolen kostnadsfritt, men alla som 
vill kan förstås teckna en prenumeration på tidskriften.
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MÄNNISKA/ 
NATUR

M änniskan står i cen-
trum för Ibn Rushds 
verksamhet. Vi 

verkar för att stärka människor i 
deras identitet och för att alla ska 
kunna utveckla sig och ta plats i 
samhället. Av det skälet lägger vi 
stort fokus på olika etableringsin-
satser. Den muslimska värdegrun-
den, som bland annat betonar 
respekt för alla levande varelser, 
för den egna hälsan och för natu-
ren, är en ledstjärna i allt vi gör.

Mottagning för matchning 
och etablering
För många nyanlända och asylsökan-
de personer känns det angeläget att 
snabbt komma i arbete. I februari 
2017 startade Ibn Rushd upp en Stock-
holmsbaserad mottagning för råd-
givning och vägledning med fokus på 
samhällsinformation, språk, utbildning, 
praktik, anställningsbarhet och valide-
ring av befintliga kompetenser.

 Matchningen mellan arbetsgivare och 
arbetstagare är en viktig del av etable-
ringen och satsningen gjordes med 
hjälp av 400 000 kronor från Folkbild-
ningsrådet som öronmärkts för just så-
dana insatser. Som studieförbund har 
vi individen i centrum och Ibn Rushds 
uppfattning är att de människor som 
valt att ta sig till Sverige är en tillgång. 
Behovet av arbetskraft kommer i framti-
den vara stort i Stockholmsregionen och 
mottagningsprojektet kan ses som en av 
många nödvändiga insatser för att för-
må människor att vilja stanna i Sverige. 

Bred verksamhet för asyl- 
sökande
Ibn Rushd arbetar sedan flera år till-
baka med studiecirklar i svenska och 
samhällsorientering för asylsökande. 
Det övergripande syftet är att ge en 
meningsfull sysselsättning under asyl-
tiden samt att påskynda en framtida 
etablering i arbets- och samhällslivet 
för dem som beviljats uppehållstill-
stånd. Genom att lära sig grunderna 
i det svenska språket blir människor 
mer självständiga och får större möj-
lighet att göra sig förstådda. 

Satsningen Svenska från dag 1 ger 
nyanlända som ännu inte fått påbör-
ja SFI en möjlighet att börja lära sig 
svenska i ett tidigt skede. Fokus ligger 
på att kunna kommunicera i vardags-
situationer. Cirklarna i samhällsori-
entering utformas efter deltagarnas 
behov och intressen när det gäller 
saker som jämställdhet, hälsa och ar-
betsmarknad. Ibn Rushds cirkelledare 
på detta fält behärskar i de flesta fall 
deltagarnas modersmål, något som 
underlättar inlärningen.

Hälsa i fokus – på somaliska
Sett till hur många artiklar och blog-
ginlägg om kost och hälsa som skrivs 
varje år skulle kunskapsbehovet kunna 
antas vara mättat, men verkligheten 
är en annan. När Ibn Rushd distrikt 
Västra ordnade en hälsoföreläsning 
på somaliska i samarbete med Falkö-
pings islamiska förening kom en stor, 
engagerad publik för att lära sig mer 
om hur man med enkla medel kan må 
bättre. Medverkade gjorde Mohamed 
Hashi, utbildad läkare från Soma-
lia som gett ut en svensk-somalisk 
hälsoordbok, och folkhögskoleläraren 
Abdullahi Mohamed Ahmed som  

arbetar med en bok om kost. Eftersom 
responsen var mycket positiv kommer 
föreläsningen att hållas på fler orter 
under 2018.

Ta plats med kunskap i  
Göteborg
Att känna att man har makt över sitt 
liv är viktigt för alla, inte minst för den 
som kommit som nyanländ till Sverige. 
Ibn Rushd distrikt Västra tog fasta på 
just det vid utformningen av Ta plats 
med kunskap – en studiecirkel som 
under hösten 2017 tog sikte på att ge 
nyanlända personer ökad förståelse 
för hur man kan påverka sin egen 
situation. Cirkeln som genomfördes i 
Hindås i Göteborg utgick helt ifrån de 
nyanländas eget perspektiv och foku-
serade på reflektion kring individens 
plats och verktyg i det svenska sam-
hället. Varje cirkelträff gav kunskap 
kring ett visst tema, så som ”identitet 
och normer”, ”må bra”, ”vardagsjuridik” 
och ”svenska skolan”.

Många av Ibn Rushds arrange- 
mang handlar om att göra det 
möjligt för alla att ta plats i sam-
hället. Studiecirkeln ”Ta plats med 
kunskap” är ett exempel på det.
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E n av Ibn Rushds många samarbetsföreningar är Fred moské Islamiska 
förbundet som driver Härnösands moské. Här håller imamen Majed Omar  
uppskattade studiecirklar i allt ifrån koranläsning till sopsortering.

Berätta om studiecirklarna du lett i samarbete med Ibn Rushd?
– Det har varit många olika ämnen, till exempel har vi lärt ut föreningskunskap, 
samhällsorientering och sopsortering. Men mest populärt hos oss är arabiska och 
koranläsning.

Varför är just de cirklarna så populära?
– För praktiserande muslimer är Koranen viktig och många är intresserade av att lära 
sig läsa den. Dels vill de själva lära sig läsa den, dels vill de kunna lära sina barn att läsa 
den. Det är hög nivå på språket i Koranen så det är inte alltid det lättaste att läsa den.

Hur kommer det sig att ni lär ut sopsortering i moskén?
– Det handlar inte bara om sopsortering egentligen, utan om miljö och hållbarhet och 
där är sopsortering en viktig bit. Vi går igenom en massa saker som kan hjälpa nyan-
lända förstå vad som gäller i Sverige på det här området. Om man slänger glasflaskor 
i soporna till exempel så är det ju för att man inte vet hur man hur man ska göra i 
stället. Det är väldigt viktiga frågor tycker jag!

HEJ  
CIRKELLEDARE

MAJED OMAR

17IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND
ILLUSTRATION: MADELEN LINDGREN
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D e skattemedel som Ibn 
Rushd hanterar är vi 
måna om att förvalta 

på bästa möjliga sätt. Därför är 
kvalitetsarbetet något vi tar på 
stort allvar. Våra interna kvalitets-
krav är i flera fall betydligt högre 
ställda än vad som krävs av våra 
bidragsgivare. Om vi bedömer att 
en studiecirkel eller ett arrang-
emang inte når upp till kraven 
stryks evenemanget ur våra sys-
tem och rapporteras inte in som 
bidragsgrundande verksamhet.  
Vi har nolltolerans mot brister.

Förstärkning i kvalitets- 
arbetet
Ibn Rushds kvalitetssäkring görs sys-
tematiskt och omfattar alla led – från 
cirkelledare till rektor. Våra kvalitetsruti-
ner börjar redan i planeringsstadiet och 
fortsätter långt efter att verksamheten 
slutrapporterats. Lokala administra-
törer och verksamhetsledare säkrar 
kvaliteten i nära anslutning till verk-
samheten i våra sex distrikt. Under 2017 
har vi utökat vår kvalitetsavdelning på 
förbundsnivå. Det innebär bland annat 
att vi nu har en verksamhetsutvecklare 
med fokus på pedagogisk utveckling 
som backar upp de personer som är 
pedagogiskt ansvariga på distriktsnivå. 

En ny verksamhetschef, med ansvar 
för ordinarie folkbildningsverksamhet, 
rekryterades under 2017 och tillträder 
våren 2018. I verksamhetschefens 
arbete ingår en tät kontakt med verk-
samhetsledarna i distrikten, något som 
ytterligare kommer att stärka förbun-
dets kvalitetsarbete.

Omfattande internkontroll
Vid sidan av vår löpande kvalitetssäk-
ring genomförs varje år en stor intern-
kontroll. Folkbildningsrådet kräver att 
internkontrollen genomförs på 5 pro-

cent av den inrapporterade verksam-
heten – vi granskar minst 30 procent. 
Kontrollen är djupgående och består 
bland annat av granskning av listor, te-
lefonintervjuer med deltagare på olika 
språk och ekonomisk kontroll. Detta gör 
vi för att kunna känna oss säkra på att 
vi levererar bra folkbildningsverksam-
het, men också för att kunna vara tidigt 
ute med utvecklingsplaner för våra 
cirkelledare om det skulle behövas. Att 
som anställd delta i internkontrollen är 
ett sätt att få fördjupad förståelse för 
verksamhetens processer.

Allt fler rapporterar via webben
Vi arbetar aktivt med att få upp ande-
len arrangemang som rapporteras in 
elektroniskt via webbanmälningar i 
stället för på papper. Elektronisk rap-
portering underlättar både granskning 
och kvalitetssäkring och gör det möj-
ligt att snabbt komma i kontakt med 
ansvarig cirkelledare när det behövs. 
Tiden för ärendehantering minskar 
därmed radikalt. Under 2017 har vi 
även fortsatt att utbilda personal i 
Gustav, det rapporteringsprogram som 
i princip alla studieförbund använder 
sig av. Alla som arbetar i programmet 
ska ha uppdaterade kunskaper för att 
kunna använda det på bästa sätt.

Lättare följa upp resultat
Under 2017 införde Folkbildningsrådet 
ett nytt sätt att följa upp inrapporterad 
verksamhet. Det kan förhoppningsvis 
göra det lättare för oss att följa upp 
våra resultat.  Den feedback vi fått från 
Folkbildningsrådet på vår verksamhet 
under året har varit mycket positiv. För 
Ibn Rushd är det dock deltagares omdö-
men som är allra viktigast. Under året 
har de allra flesta deltagare uttryckt att 
de varit nöjda med den verksamhet de 
deltagit i hos Ibn Rushd.

Ständig  
kvalitetssäkring  
av utbetalningar
Föreningar som samarbetar med Ibn 
Rushd kan få ersättning för faktiska 
kostnader i samband med folkbild-
ningsverksamhet. Ersättningen beta-
las ut sedan ett underlag skickats in 
och godkänts – en process som startar 
lokalt och avslutas på förbundsnivå. 
Ekonomiavdelningen granskar alla 
utbetalningar innan de skickas till 
banken, dessutom gör kvalitetsav-
delningen stickprover varje månad. 
I slutet av året granskas samtliga 
utbetalningar.

Cirkelledarutbildning av hög-
sta kvalitet
Många i Ibn Rushds målgrupp saknar 
den föreningserfarenhet som det an-
nars är vanligt att ha i Sverige. Därför 
är det av yttersta vikt för oss att kunna 
erbjuda en gedigen utbildning för 
våra cirkelledare. Under 2017 påbörja-
des arbetet med att ta fram en nytt, 
pedagogiskt utbildningspaket som 
bland annat innefattar en fräsch och 
inbjudande handbok samt ett folk-
bildningspussel. Utbildningen till våra 
cirkelledare ges under standardiserade 
former – oavsett var du befinner dig 
geografiskt ska det vara samma kun-
skaper du möter.

KVALITETSARBETE
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VERKSAMHETEN I SIFFROR
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  Arrangemang  Timmar
DEMOKRATI  1 028  32 001

Integration och utanförskap  253  10 393
Internationellt arbete  38  1 901
Islamofobi och rasism  36  1 338
Jämställdhet  88  1 882
Ledarskapsutveckling  109  3 567
Mot våldsbejakande extremism  11  208
Mänskliga rättigheter och antirasism  2  *
Nyanlända  33  1 030
Organisering  96  2 099
Påverkansarbete och opinionsbildning  60  604
Samhällskunskap  302  8 979

KULTUR  3 165  159 244

Arabiska  1 468  92 893
Film och teater  98  4 511
Filmkultur  1  64
Konst  12  649
Konst och musik  241  7 452
Litteratur  585  24 057
Matlagningskultur  61  3 056
Muslimska högtider och firanden  263  1 626
Ramadan- och Eidsatsning  3  *
Svenska  173  9 498
Övriga språk  260  15 438

LIVSÅSKÅDNING  2 989  118 880

Folkbildning om islam  2 457  98 303
Interreligiösa möten  168  10 926
Stärka den svenskmuslimska identiteten  349  9 336
Utbildningar av imamer och folkbildare om islam  15  315

MÄNNISKA/NATUR  863  50 885

Digital tillgänglighet  244  19 361
Ekologisk produktion  2  66
Ett värdigt åldrande  2  160
Folkhälsa  228  7 183
Funktionsvariation och tillgänglighet  3  160
Landsbygd och jordbrukssatsning  1  60
Miljö  43  1 586
Naturvetenskap  338  22 309
Validering  2  *

ÖVRIGT 9  177

FOLKBILDNINGSVERKSAMHET PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområden  
och verksamhetsformer

Tabellen utgår ifrån Ibn Rushds verksamhetsplan, där demokrati, kultur, livsåskådning och människa/natur definieras som 
våra huvudsakliga verksamhetsområden.

* Arrangemang som startat, men inte slutrapporterats.
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  Arrangemang  Timmar  Unika deltagare 
TOTALA 6 771  322 609  - 

Studiecirkel  4 300  288 672  8 454
Kulturprogram  1 726  180  - 
Annan folkbildningsverksamhet  745  33 757  3 326

FOLKBILDNINGSVERKSAMHET PER VERKSAMHETSFORM

ANNAN  745

KULTURPROGRAM  1 726

STUDIECIRKEL  4 300

11%

25,5%

63,5%

Kultur 3 165    39,3%

Livsåskådning 2 989    37,1%

Demokrati 1 028    12,8%

Människa/Natur 863    10,7%

Övrigt 9    0,1%

FOLKBILDNINGSVERKSAMHET PER VERKSAMHETSOMRÅDE (antal arr/procent)

          Kultur är ett  
viktigt verktyg för att  
nå ökad förståelse  
människor emellan

Läs mer om vårt kulturarbete på sid 14-15
39,3%

37,1%

12,8%

10,7%

0,1%

Verksamhetsomr

2017

Diagrammet visar fördelningen av Ibn Rushds arrangemang sett till våra huvudsakliga verksamhetsområden.

Folkbildningen har tre verksamhetsformer som definieras av Folkbildningsrådet: studiecirklar, kulturprogram och annan 
folkbildningsverksamhet. Så här fördelade sig verksamheten hos Ibn Rushd under 2017.
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Ämnen
FOLKBILDNINGSVERKSAMHET PER ÄMNE

 ARR  TIM  DELT  VARAV KVINNOR
Allmän utbildning  74  2 386  1 804  1 000
Humaniora, språk och konst  5 140  243 769  84 994  35 439
Hälso- och sjukvård samt social omsorg  185  4 835  3 934  1 960
Lant- och skogsbruk samt djurskötsel  1  60  6  1
Naturvetenskap, matematik och data  492  39 092  4 534  1 463
Pedagogik och ledarutbildning  123  2 525  2 346  1 199
Samhälls- och beteendevetenskap, juridik, handel, administration  610  23 148  11 842  5 024
Teknik  17  760  197  103
Tjänster  121  5 503  1 401  563
Övriga ämnen  8  531  213  38
Totalt:  6 771  322 609  111 271  46 790

 ARR  TIM  DELT.  VARAV KVINNOR
Bild- och formkonst  51  323  1 249  680
Formgivning  6  224  93  90
Främmande språk  1 709  112 373  12 499  5 830
Historia och arkeologi  559  30 828  10 265  5 186
Konsthantverk  68  1 905  1 400  1 042
Livsåskådning, filosofi och logik  395  13 350  9 026  3 228
Medieproduktion (grafisk formgivning)  18  903  263  131
Musik, dans och dramatik  152  5 919  7 603  3 576
Religion  2 019  71 399  40 466  14 709
Svenska och litteraturkunskap (även hemspråk)  163  6 545  2 130  967
Totalt:  5 140  243 769  84 994  35 439

FÖRDJUPNING: Humaniora, språk och konst

Humaniora, språk & konst 5 140    75 %
Samhälls- & beteendevet m.m. 610    9 %
Naturvet., matematik och data 492    7 %
Hälso- & sjukvård, social omsorg 185    3 %
Pedagogik och ledarutbildning 123    2 %
Tjänster 121    2 %
Allmän utbildning  74    1 %
Teknik  17    < 1 %
Övriga ämnen 8    < 1 %
Lant- och skogsbruk, djurskötsel 1    < 1 %

Totala arr

6 771

Tabellen utgår ifrån Folkbildningsrådets ämnesindelning. Ett och samma arrangemang kan vara kopplat till flera olika 
ämnen i denna tabell. Eftersom en stor del av folkbildningen utgörs av verksamhet inom humaniora, språk och konst tar 
vi en närmare titt på vad som hände på det området hos Ibn Rushd.
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Samverkanspartners  
och egen studieverksamhet

 ARR  TIM  DELT  VARAV KVINNOR
STUDIECIRKELVERKSAMHET MED MEDLEMSORGANISATIONER  1 807  131 929  14 122  5 308
Eritreanskt Kulturforum  -  -  - -
FIFS, Förenade Islamiska Föreningar i Sverige  355  18 952  2 566  1 302
IFIS, Islamiska Förbundet i Sverige  199  14 060  1 263  542
IKUS, Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige  880  82 888  7 601  2 256
Islamiska Shia Samfundet i Sverige  46  2 586  446  208
Koranläsarens Förbund  37  1 560  260  182
SMF, Sveriges Muslimska Förbund  216  9 005  1 446  666
SMS, Sveriges Muslimska Scouter  13  383  79  61
SUM, Sveriges Unga Muslimer 61  2 495  461  91

STUDIECIRKELVERKSAMHET MED LOKALA SAMVERKANSPARTER  2 301  148 339  15 392  6 912

EGEN ÖPPEN STUDIECIRKELVERKSAMHET  192  8 404  1 455  803
Ibn Rushd – GSU 12  227  119  71
Ibn Rushd Mitt  11  490  81  39
Ibn Rushd Norra  30  801  258  121
Ibn Rushd Södra  39  2 059  327  140
Ibn Rushd Västra  25  1 371  155  80
Ibn Rushd Östra  75  3 456  515  352

Totalt:  4 300  288 672  30 969  13 023

En stor del av Ibn Rushds verksamhet sker i samarbete med våra medlems- och samarbetsorganisationer.  
Det visar denna tabell.
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 ARR  TIM  UNIKA DELT.
Uppdrag Migrationsverket (Vardagssvenska)  102  3 985  1 071
Uppdrag via FBR:s avtal (Svenska från dag 1)  210  3 156  1 554
Totalt  312  7 141  1 654

Uppdrag  
Migrations- 

verket

33%Uppdrag  
via FBR:s  
avtal

67%

Kön, ålder och utbildning

Uppdragsverksamhet – asyl

DELTAGARFÖRDELNING PER KÖN I  
FOLKBILDNINGSVERKSAMHETEN (Unika delt.)

DELTAGARFÖRDELNING PER ÅLDERSGRUPP  
I FOLKBILDNINGSVERKSAMHETEN

47%
kvinnor män

53%

Arr totalt

312

0,3 %

< 13

13-24

25-65 

> 65 

12,7%

35%

52%

Här berättar vi mer om vilka som deltog i Ibn Rushds verksamhet under 2017.

Vardagssvenska och Svenska från dag ett är två olika satsningar som riktar sig till asylsökande,  
samt till personer som fått uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets boenden. Under  
2017 genomförde Ibn Rushd 312 arrangemang inom ramen för dessa satsningar.

KORTTIDSUTBILDADE DELTAGARE I FOLKBILDNINGSVERKSAMHETEN

ANDEL KORTTIDSUTBILDADE I  
STUDIECIRKLAR

ANDEL KORTTIDSUTBILDADE I ANNAN  
FOLKBILDNINGSVERKSAMHET

37%

20%
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Ekonomisk sammanställning
Studieförbundet Ibn Rushd består av flera juridiska personer, som var och en har en egen 
årsredovisning. Här följer en kort ekonomisk sammanställning för hela studieförbundet. 

BALANSRÄKNING FÖR HELA STUDIEFÖRBUNDET
 
                                                  2017-01-01-               2016-01-01-
                                                    2017-12-31                 2016-12-31 
TILLGÅNGAR  

Anläggningstillgångar  

Materiella anläggningstillgångar  
Inventarier, verktyg och installationer                                                              0          9 652

Finansiella anläggningstillgångar  
Andelar i intresseföretag och övriga långfristiga  fordringar                          6 480 300                   6 530 300

Summa anläggningstillgångar                                   6 480 300                   6 539 952

Omsättningstillgångar  

Kortfristiga fordringar  
Kundfordringar          387 777              302
Fordringar hos intresseföretag       175 000      175 000
Övriga fordringar        769 670      510 389
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    1 072 194   1 019 003

Summa kortfristiga fordringar                     2 404 641  1 704 694

Kassa och bank                        22 173 703                 14 958 620

Summa omsättningstillgångar                    24 578 344                  16 663 314

SUMMA TILLGÅNGAR                      31 058 644                 23 203 266

EGET KAPITAL OCH SKULDER  

Eget kapital  
Ändamålsbestämda medel       1 344 315 
Balanserad vinst eller förlust                     18 133 445                    8 122 650
Årets resultat                       2 980 873                     11 355 113

Summa eget kapital                    22 458 633                  19 477 763

Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder                    0                  0
Skuld ej nyttjade bidrag      530 000 
Övriga skulder       1 216 379                    1 764 030
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                    6 853 632                     1 961 473

Summa kortfristiga skulder                      8 600 011                     3 725 503

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                  31 058 644                 23 203 266
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RESULTATRÄKNING FÖR HELA STUDIEFÖRBUNDET
                        2017-12-31                  2016-12-31

Rörelsens intäkter
Erhållna bidrag och övriga intäkter                  46 602 746                 48 319 966

Rörelsens kostnader  
Kostnader för utbildning och utveckling av verksamheten                -8 348 865                  -6 919 195
Förmedlade bidrag                    0                  0
Övriga externa kostnader                                    -10 092 061  -8 714 832
Personalkostnader                     -25 188 701                  -21 316 168
Avskrivningar inventarier           -9 652                         -9 649

Rörelseresultat                       2 963 467  11 360 122

Resultat från finansiella poster  
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter           4 615           1 658
              -2 209        -6 667
Resultat efter finansiella poster                     2 965 873                     11 355 113

Årets resultat                       2 965 873                     11 355 113

DISTRIKTENS RESULTAT
                        2017-12-31                  2016-12-31
Distrikt Norra  
Totala intäkter                         3 724 647    3 348 717
Totala kostnader                     -2 292 686                    -2 373 159
Årets resultat       1 431 961      975 558

Distrikt Mitt  
Totala intäkter                                           4 865 518  5 924 304
Totala kostnader                      -4 459 748                  -3 843 937
Årets resultat         405 770                   2 080 367

Distrikt Gotland, Stockholm, Uppsala  
Totala intäkter                        5 454 186   5 924 737
Totala kostnader                       -5 825 738                  -4 564 481
Årets resultat          -371 552  1 360 256

Distrikt Västra  
Totala intäkter                        5 745 059                     5 550 773
Totala kostnader                     -5 462 046                -4 304 040
Årets resultat          283 013                     1 246 733

Distrikt Södra  
Totala intäkter                          7 231 163   8 492 383
Totala kostnader                      -7 299 353                 -5 939 085
Årets resultat         -63 786                    2 548 925

Distrikt Östra  
Totala intäkter        4 337 321                   3 349 790
Totala kostnader                       -4 211 957                 -3 098 952
Årets resultat         125 364                      250 838
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och förbundsrektorn för Ibn Rushd Studieförbund, 802411-0762 får härmed avge årsredovis-
ning för 2017, föreningens räkenskapsår.

ALLMÄNT OM ORGANISATIONEN OCH VERKSAMHETEN

Ibn Rushd Studieförbund är ett muslimskt studieförbund som är öppet för alla och har verksamhet 
över hela Sverige. Vi vill verka för att säkerställa demokrati och mänskliga rättigheter och arbetar aktivt 
för att stärka den svenskmuslimska identiteten. Med folkbildning som verktyg engagerar vi oss i sam-
hällsdebatten, producerar studiematerial och erbjuder ett brett utbud av seminarier, studiecirklar och 
kulturarrangemang. Detta gör vi tillsammans med våra medlemsorganisationer.

Som studieförbund jobbar vi aktivt och ständigt med att stödja samt utveckla människors möjlighet att 
organisera sig i föreningar och organisationer. Särskilt marginaliserade grupper stärks genom de möjlighe-
ter som organisering ger dem. Som ett led i vårt demokratiuppdrag stödjer vi våra föreningar och deltagare 
genom utbildning, finansiering och vägledning för att möjliggöra ett aktivt deltagande i samhället.

Ibn Rushd har under 2017 haft tio medlemsorganisationer på nationell nivå och samverkat med 208 
föreningar på lokal nivå. Verksamheten styrs av en förbundsstyrelse och sex distriktsstyrelser och verk-
ställs av en personalstyrka bestående av totalt 72 anställda för år 2017 fördelade på ett förbundskansli 
och 18 lokala kontor. Våra sex distrikt är egna juridiska personer och lämnar därför egna årsbokslut.

I verksamhetsplanering och genomförande utgår vi alltid ifrån våra bidragsgivares syften med sina 
bidrag till oss och ifrån ändamålsparagrafen i våra stadgar.

Verksamheten 2017 har utgått ifrån en verksamhetsplan bestående av 33 verksamheter som bygger 
på våra verksamhetsområden livsåskådning, demokrati, kultur och människa/natur. De övergripande 
målsättningarna under perioden har varit:

 1) Stärka den egna identiteten
 2) En positiv röst i det offentliga samtalet
 3) Utveckla organisationsstrukturen
 4) Nätverka med viktiga och relevanta aktörer
 5) Stimulera folkbildningsverksamhet och engagemang

Utförligare beskrivning av verksamhet, utgångspunkter, förvaltning och statistik finns i förbundets 
verksamhetsberättelse. Information om aktuell verksamhet går att finna på www.ibnrushd.se.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 

Förbundsstämman antog strategi 2023

Under årets förbundsstämma antogs en ny, långsiktig strategi för studieförbundet Ibn Rushd: Strategi 
2023. Strategin stakar ut färdriktningen för organisationen fram till 2023 och klargör vad vi ser som 
allra viktigast att arbeta med de närmaste åren. Våra prioriterade, strategiska mål kan sammanfattas i 
tre punkter: att stärka den svenskmuslimska folkrörelsen, att vara en aktiv resurs i samhällsutveckling-
en och att vara en tillgänglig och stabil organisation. 

Strategin har ett antal delmål, indikatorer och nyckeltal. Den kommer att följas upp årligen av för-
bundsstyrelsen och utgöra grund för verksamhetsplaneringen från 2018 och framåt.
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Försämrat samhällsklimat, hatbrott och konspirationsteorier

Under våren 2017 publicerade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap en förstudie som fram-
ställde Ibn Rushd och andra muslimska organisationer i Sverige som hemligt styrda av utländska 
islamistiska rörelser. Trots att förstudien byggde på påståenden som saknade belägg, och trots att den 
fick kraftig kritik av ett stort antal forskare, så gav den upphov till ryktesspridning och demoniserande 
bilder av studieförbundet och förbundets verksamhet. Därutöver har året kantats av upprepade hat-
brott mot studieförbundet, förbundets företrädare och förbundets verksamhetslokaler. Ett försämrat 
samhällsklimat och spridningen av antimuslimskt tankegods har identifierats av Ibn Rushd som ett av 
de allvarligaste hoten mot vår verksamhet.

Nytt bidragssystem från Folkbildningsrådet

Folkbildningsrådet har under de senare åren arbetat med att ta fram en ny modell för statsbidragsför-
delningen. Den nya modellen började gälla 2017 och bygger till stor del på den verksamhet som inrap-
porterats de senaste verksamhetsåren, med stort fokus på studiecirkeltimmar och unika deltagare i 
studiecirklar. Den nya modellen tar, till skillnad från den gamla modellen, inte hänsyn till andelen av 
tidigare års bidragssumma. I stället sätts stort fokus på inrapporterad verksamhet föregående år och 
de två åren dessförinnan. Förändringen har inneburit en direkt ökning av statsbidragsanslaget till Ibn 
Rushd 2017 och kommer att innebära en fortsatt ökning kommande år i takt med att verksamhetsvoly-
men ökar.

Eventbolag

Muslimska Familjedagarna, som är en av förbundets största verksamheter, har under 2017 förlagts på 
eventbolaget Eventeq AB där Ibn Rushd äger 40 procent av aktierna. Detta har påverkat förbundets 
omsättning negativt då vi inte längre administrerar ekonomin för eventet.

Främjande av föreningens ändamål

I enlighet med statens förnyade syfte med folkbildningsanslaget om att nå en ökad mångfald 
människor har Ibn Rushd under 2017 fokuserat på att nå fler unika deltagare inom studiecirkelverk-
samheten. Målet inför 2017 var att bibehålla nivån på studiecirkeltimmarna men samtidigt satsa på 
att nå fler unika personer, något som varit framgångsrikt. Förbundet slutade också att bedriva cirklar 
för barn under tolv år. Därför har volymen inom annan folkbildningsverksamhet minskat jämfört med 
tidigare år. Kulturprogrammen ökade marginellt 2017, men var ändå mycket få i förhållande till de upp-
satta målen.

Verksamheten med asylsökande var svårare under 2017 än tidigare år då många anläggningsboenden 
hade stängt ner och antalet asylsökande var betydligt färre.

FLERÅRSÖVERSIKT VERKSAMHET 

Verksamhetsår     2017 2016 2015 2014

Studiecirkeltimmar    288 672 228 036 304 460 317 966
Unika i studiecirklar    8 541 6 682 6 411 4 951
Kulturprogram antal    1 726 1 625 1 951 3 907
Annan folkbildningsverksamhet timmar  33 757 56 693 83 410 163 537
Unika i annan folkbildningsverksamhet  3 360 4 540 4 207 3 826
Uppdragsverksamhet timmar   7 141 4 404 2 523 -
Uppdragsverksamhet unika    1 654 2 639 1 214 -
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RESULTAT OCH STÄLLNING

Årets resultat och ställning har i stort varit planmässigt och i fas med budget som reviderats tre gång-
er under året enligt plan. Förbundet har ökat i statsbidragsanslag men till skillnad från tidigare år så 
har inga större projektintäkter inkommit då några av de planerade projekten fått avslag från bidrags-
givarna.

Förbundsstyrelsen beslutade att avsätta 5 procent av statsbidragsanslaget 2017 och 2018 i en nationell 
utvecklingspott som ska användas för att utveckla verksamheten i hela förbundet. För år 2017 motsva-
rar den summan årets resultat och planeras att används 2018 och 2019 för starkare samverkan med de 
nationella medlemsorganisationerna för att utveckla deras folkbildningsverksamhet.

ICKE-FINANSIELLA UPPLYSNINGAR

Ibn Rushd Studieförbund är medlem i IDEA, arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, och an-
slutet till två kollektivavtal: kollektivavtalet för tjänstemän samt kollektivavtalet för cirkelledare m.fl. 
ledare/lärare. Ibn Rushd har under året haft fyra samverkansmöten med den lokala Unionen-klubben 
på förbundet, där vi samverkat inom arbetsmiljö och personalfrågor.

Under våren genomfördes en lönekartläggning på förbundet. Lönekartläggningen visade att löneskill-
naderna mellan kvinnor och män som utför lika och liknande arbete i huvudsak är sakliga. I tre yrkes-
grupper fanns det viss osaklig löneskillnad. En åtgärdsplan för lönehöjningar skapades för dessa, och 
korrigeringar gjordes under lönerevisionen.

2017 genomfördes två medarbetarundersökningar, en i januari och en i december, där personalen fick 
svara på frågor om bland annat arbetstillfredsställelse och organisatorisk och social arbetsmiljö. Från 
april 2015 till december 2017 har arbetstillfredsställelsen på förbundet ökat med 11,7 procent. 

I mars 2017 fastställde styrelsen en ny arbetsmiljöpolicy och nya arbetsmiljörutiner för förbundet. 
Detta tycks ha ökat engagemanget i arbetsmiljöfrågorna, vilket bland annat resulterat i att förbundet 
nu har arbetsmiljöombud i alla 6 distrikt samt på förbundskansliet. Under året har flera nya policy- 

 
Förändring av eget kapital 

    

Ingående balans 2017-01-01                 0  8 396 147  8 396 147
Ändamålsbestämt från FBR   1 344 315  -1 344 315 
Årets resultat       1 170 103 
Utgående balans    1 344 315  8 221 936  9 566 251

Flerårsöversikt                2017              2016            2015           2014

Totala intäkter     32 572 873   34 803 231 21 455 540  21 521 283
Anslag och bidrag    30 515 606 33 066 709 21 455 540 21 507 783
Årets resultat        1 170 103    2 892 436              -1 002 620                -2 497 849
Balansomslutning 31 december   19 512 506  16 446 647              12 028 760 12 330 339
Soliditet i %                49%                51%             46%             53%
Antal anställda                    82                  78                56                54
(inklusive både förbund och distrikt)    
Varav anställda på förbundskansliet                  23  19                 15                 14

Ändamålsbestämda
                           medel

Balanserat 
eget kapital

Totalt 
eget kapital
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dokument fastställts: policy för bisysslor, lojalitetspolicy och en krisplan som anger hur vi bör agera och 
prioritera vid krissituationer.

FRAMTIDA UTVECKLING

Under 2018 kommer förbundet fortsätta satsa på att nå fler personer med folkbildningsverksamhet. 
Större fokus kommer att läggas på det öppna kursutbudet för att nå nya målgrupper. Även ordinarie 
folkbildningsverksamhet som vi bedriver tillsammans med föreningar kommer att stärkas med fokus 
på att utveckla kvaliteten och utbudet på verksamheten som görs tillsammans med föreningar. Vi 
avser också att ha en större geografisk spridning av verksamheten. En verksamhetschef har anställts 
på kansliet för bättre uppföljning och utveckling av distriktens ordinarie verksamhet.

Ibn Rushd kommer också att stärka relationerna med de nationella medlemsorganisationerna genom 
att stärka deras centrala roll i folkbildningsverksamheterna som bedrivs runtom i landet. Den nationel-
la utvecklingspotten som tagits fram under 2017 kommer att användas för dessa satsningar.

Genom Folkbildningsrådet har regeringen initierat två nya satsningar som Ibn Rushd kommer att på-
börja verksamhet inom: Insatser för att öka föräldrars delaktighet i barns lärande och Uppsökande och 
motiverande insatser riktade till utrikesfödda kvinnor. Verksamhet med fokus på etablering av nyan-
lända kommer att fortsätta inom ramen för de satsningar vi genomför som en del av Tidiga insatser 
för asylsökande. Ibn Rushd avser att under 2018 bredda arbetet med etablering på arbetsmarknaden 
genom nya projektsatsningar.

 Förbundsstyrelsen har beslutat att under 2018 arbeta med att ta fram en plan för hållbar finansiering. 
Förbundsstyrelsen har även tillsammans med Granhedsgårdens AB:s bolagsstyrelse tagit fram en in-
vesteringsplan och diskuterat en ny affärsplan för bolaget som kommer att följas upp närmare under 
2018. Granhedsgårdens AB har också tagit fram en återbetalningsplan till ägarorganisationerna som 
ska börja gälla från och med 2018.

FÖRVALTADE STIFTELSER

Föreningen förvaltar inga stiftelser.

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balans-
räkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där inget annat 
anges.
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RESULTATRÄKNING 

Belopp i kr    Not 2017-01-01-  2016-01-01- 
          2017-12-31     2016-12-31 

Verksamhetens intäkter     
Medlemsintäkter              15 000            12 000 
Erhållna bidrag         2  30 515 606   33 066 709 
Övriga verksamhetsintäkter       2 042 267        1 724 522 
Summa verksamhetens intäkter      32 572 873     34 803 231 

Verksamhetens kostnader         3
Utbildning och utveckling av verksameten        -986 811        -831 890 
Förmedlade bidag       -17 313 020  -19 073 969 
Övriga verksamhetskostnader       4  -5 040 428    -5 065 972 
Personalkostnader         5   -8 050 861    -6 928 679 
Avskrivningar               -9 652            -9 649 
Summa verksamhetens kostnader          1 172 101      2 893 072 

Verksamhetens resultat                             1 172 101      2 893 072 

Resultat från finansiella poster     
Ränteintäkter och liknande resultatposter                   211               1 658 
Räntekostnader och liknande resultatposter            -2 209             -2 294 
Resultat efter finansiella poster         1 170 103      2 892 436 

Resultat före skatt          1 170 103      2 892 436 

Årets resultat           1 170 103      2 892 436 

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT      

                   Belopp 
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)          1 170 103 
Utnyttjade av ändamålsbestämda medel/fonderingar från tidigare år     - 
Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar 
som erhållits men inte uttnyttjats under året           -1 344 315
Kvarstående belopp för året/Balanserat kapital         8 221 936



33

BALANSRÄKNING 
 
Belopp i kr    Not 2017-12-31  2016-12-31 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader och mark     -   - 
Inventarier, verktyg och installationer      6  -           9 652 
        -           9 652 
Finansiella anläggningstillgångar       7
Andelar i intresseföretag          45 000        25 000 
Fordringar på intresseföretag   6 350 000                   6 420 000 
       6 395 000  6 445 000 

Summa anläggningstillgångar   6 395 000   6 454 652 

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar           358 182        175 302 
Fordringar distrikten     2 269 024        102 525 
Övriga fordringar         762 896        435 197 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter       594 363       595 691 
        3 984 465     1 308 715 

Kassa och bank        9 153 041   8 683 280 

Summa omsättningstillgångar    13 137 506   9 991 995 

SUMMA TILLGÅNGAR    19 532 506                  16 446 647 
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BALANSRÄKNING FORTS. 

Belopp i kr    Not    2017-12-31     2016-12-31 
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital     

Ändamålsbestämda medel         1 344 315     - 
Balanserat kapital         8 221 936       8 396 147 
           9 566 251        8 396 147  
      
Summa eget kapital                      9 566 251       8 396 147 

Kortfristiga skulder

Skuld ej nyttjade bidrag        8      530 000     - 
Skulder till distrikten       6 335 836      6 336 543 
Övriga kortfristiga skulder        1 087 533         849 975 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter     2 012 886         863 982 
          9 966 255    8 050 500 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    19 532 506   16 446 647 
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NOTER

NOT 1: REDOVISNINGSPRINCIPER OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 

Belopp i kr om inget annat anges.

Fr o m räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 
2016:10 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35. 
Övergången har inte medfört några förändringar i redovisade poster eller belopp.

RESULTATRÄKNINGEN 
Verksamhetsintäkter

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen 
räkning redovisas som intäkt.

Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer 
att erhållas.

Bidrag

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovi-
sas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.

Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma räken-
skapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet 
av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.

Nettoomsättning

Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.

Övriga intäkter

Övriga intäkter består av intäkter från hyresgäster och lönebidrag men även av poster av engångs-
karaktär så som beviljade medel för projekt och uppdrag. I det fall övriga intäkter förekommer beskrivs 
när dessa har redovisats och hur värdet har fastställs.

Ersättningar till anställda

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt 
med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbe-
stämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

BALANSRÄKNINGEN
Materiella anläggningstillgångar

Nedskrivningsprövning sker alltid för sådana tillgångar som inte längre uppfyller kraven att definieras 
som materiella anläggningstillgångar.

Inventarier med ett anskaffningsvärde under 50 % av prisbasbeloppet har utifrån väsentlighetsbe-
dömning redovisats som kostnad.
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Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaff-
ningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Bidrag, privaträttsliga 
och offentligrättsliga bidrag som avser förvärv av materiell anläggningstillgång reducerar tillgångens 
anskaffningsvärde.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en materiell anläggningstillgång redo- 
visas som Övriga verksamhetsintäkter respektive Övriga verksamhetskostnader. Materiella anlägg-
ningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas 
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.

Linjär avskrivningsmetod används.

Följande avskrivningstider tillämpas: 
Datautrustning           3 år
Övriga inventarier           3 år

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli 
inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag bedömer föreningen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i  
någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara 
bestående. Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Resultat från övriga värdepapper och ford-
ringar som är anläggningstillgångar. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar 
och övriga enskilda finansiella anläggningstillgångar som är väsentliga.

Föreningen bedömer att det inte finns indikationer på nedskrivningsbehov.

NOT 2: INTÄKTERNAS FÖRDELNING
                 2017-01-01-               2016-01-01- 
                    2017-12-31                  2016-12-31 
Intäkter per väsentligt intäktsslag    

Medlemsintäkter      15 000                         12 000 
Bidrag från FBR               26 886 300                  23 619 298 
Hyresintäkter                   1 298 244                     1 372 937 
Särskilda bidrag FBR                  3 333 244                    5 807 158 
Större projekt                      238 547                      2 237 151 
Övriga intäkter                      801 537                    1 754 686 

Summa                 32 572 872                 34 803 230 

NOT 3: VERKSAMHETENS KOSTNADER 
                  2017-01-01-               2016-01-01- 
                    2017-12-31                  2016-12-31 

Direkta verksamhetskostnader    986 811                    1 032 730 
Förmedlade bidrag                   15 325 191                   14 430 721 
Förmedlade bidrag asyl                   1 987 829                   4 643 248 

Summa                   18 299 831                20 106 699 
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NOT 4: ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER   
                                  2017-01-01-
                           2017-12-31                 

Lokaler                          2 983 692 
Organisationskostnader         1 110 562 
Styrelse             199 081 
Övrigt             747 091 

Summa                          5 040 426 

Det går ej att jämföra med tidigare år på grund av ny klassificering av kostnader.

NOT 5: ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medelantalet anställda 
                 2017-01-01-               2016-01-01- 
                   2017-12-31                  2016-12-31 

Män               7,0                                8,0 
Kvinnor                7,5                                8,0 

Totalt              14,5                              16,0 

Vi har justerat jämförelseåret.    
 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
                 2017-01-01-               2016-01-01- 
                    2017-12-31                  2016-12-31 

Löner och andra ersättningar exkl. rektor och styrelse               4 816 146                     4 342 551 
Rektor och styrelse     544 610                       546 652 

Summa                    5 360 756                   4 889 203 

Sociala kostnader                    1 933 424                     1 643 781 
(varav pensionskostnader)     272 852                        252 227 

Utfästelser om avgångsvederlag eller liknande förmån till personer i ledande ställning: Föreningen har 
träffat avtal med rektorn om en uppsägningstid utan arbetsplikt på sex månader vid uppsägning från 
arbetsgivarens sida.

NOT 6: INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER  
        2017-12-31                 2016-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden:    

- Vid årets början         1 457 853   1 457 853 
- Nyanskaffningar                           - 
- Utgående ackumulerade anskaffningsvärden     1 457 853   1 457 853 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:    

- Vid årets början       -1 448 201                  -1 438 552 
- Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden        -9 652       -9 649 
- Utgående ackumulerade avskrivningar    -1 457 853                  -1 448 201 

Redovisat värde vid årets slut     -                          9 652 
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NOT 7: ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
                      2017-01-01-               2016-01-01- 
                        2017-12-31                  2016-12-31 
Intresseföretag/org nr.säte    

Granhedsgården AB 556981-2620    
EventeQ AB 559075-4494    

Ingående anskaffningsvärde        45 000       25 000 
Utgående anskaffningsvärde                         45 000       25 000 

Utgående redovisat värde         45 000       25 000 

Fordringar hos intresseföretag    
Ingående fordringar                      6 420 000               6 000 000 
Tillkommande fordringar                     0  420 000 
Amorteringar, avgående fordringar        -70 000                 0 

Utgående fordringar                                       6 350 000                6 420 000 

Utgående redovisat värde                      6 350 000                6 420 000 

   Antal andel i andelar i % resultat               Aktiekapital      Redovisat värde 
Granhedsgården AB 556981-2620      50      50 000      25 000 
EventeQ AB 559075-4494       40      50 000     20 000 
 

NOT 8: SKULD ERHÅLLNA EJ NYTTJADE BIDRAG 
                     2017-01-01-               2016-01-01- 
                        2017-12-31                  2016-12-31 

Ingående balans                       0                 0
Erhållet under året      4 748 500   5 807 157
Ianspråktaget under året     -4 218 500  -5 807 157

Summa utgående balans        530 000                  0

Specifikation av utgående balans:
Offentliga bidrag till verksamheten       530 000                  0

Summa                           530 000                  0
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